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Γράφει ο Τάσος Χιώνης, SV1QVW
Μέλος Επιτροπής Κάλυψης Εκτάκτων Αναγκών

Άλλη µια δράση για την Ο.Ε.Α. της Ε.Ε.Ρ.

“ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”
5η Γιορτή Προστασίας του Πολίτη

Π

ερισσότεροι από 80
φορείς και οργανώσεις
Πολιτικής Προστασίας
ένωσαν τις φωνές τους και απευθύνθηκαν στον Πολίτη, που θέλει
να µάθει πώς µπορεί να λάβει
βασικά µέτρα αυτοπροστασίας
από φυσικούς και ανθρωπογενείς
κινδύνους. Ένωσαν τις δυνάµεις
τους για να σχηµατίσουν µια
δυνατή ανθρώπινη αλυσίδα βοήθειας και αλληλεγγύης σε κάθε
καταστροφικό συµβάν, που µπορεί να απειλήσει την υγεία, την
περιουσία και το περιβάλλον και
καλούν και όλους όσους ασχολούν-

Συµµετέχοντες

SV1GE
SV1LHM
SV1OBV
SV1SCG
SV1SEE
SV1AQU
SV1HER
SV1OBP
SV1QVW
SY1CEA
SY1CMI
SY1CMN

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΝΙΚΟΣ
ΑΘΗΝΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΑΣΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ται µε την Πολιτική Προστασία να
γίνουν κρίκοι αυτής της αλυσίδας

µε το σύνθηµα “θωράκισε τον
εαυτό σου και την οικογένειά σου...
γιατί... ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ!”
Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ &
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ σε
συνεργασία µε την ΕΛΛΗΝΙΚΉ
ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ∆ΙΑΣΩΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΏΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
διοργάνωσαν την 5η Γιορτή Προστασίας του Πολίτη, µε τίτλο
“ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”.
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε
στους συνδιοργανωτές ∆ήµους:
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Στο ∆ήµο Αµαρουσίου στις 11 &
12 Μαΐου και στο ∆ήµο Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγµένης στις 24 –
28 Μαΐου και µε την ενεργό συµµετοχή περισσότερων των ογδόντα (80) Φορέων και Εθελοντικών
Οργανώσεων.
Στόχος της διοργανώσεως ήταν
η ευαισθητοποίηση, η ενηµέρωση
και κατάρτιση των πολιτών όλων
των ηλικιών σε βασικές οδηγίες
αυτοπροστασίας έναντι φυσικών,
τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών, η προβολή της συνεισφοράς
των Εθελοντικών Οργανώσεων
Πολιτικής Προστασίας καθώς και
η ανάπτυξη του πνεύµατος της
εθελοντικής συνείδησης στον
τοµέα των καταστροφών µε βασικό σκοπό την προστασία της
ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας
και του περιβάλλοντος.
Επρόκειτο για µια διαδραστική
παρουσίαση (µε διαλέξεις, ασκή20

σεις, εκπαιδεύσεις κλπ.), η οποία
πρόσφερε στους επισκέπτες και
τους συµµετέχοντες πολλά εκπαιδευτικά οφέλη, γνώσεις και εµπειρίες. Στο 1ο µέρος της γιορτής
(PRE-EVENT), το διήµερο 11 &
12 Μαΐου 2018, πραγµατοποιήθηκε επιστηµονική διηµερίδα µε
τίτλο: «∆ιαχείριση Κρίσεων Τεχνολογίες και Μέσα Ασφαλείας
Πρώτων Αποκριτών». Στο πλαίσιο µίας θεωρητικής αναπτύξεως
διεπιστηµονικού ενδιαφέροντος
οι εισηγητές ανάπτυξαν τα θέµατα των ειδικοτήτων τους, µε κύριο
στόχο την ευρύτερη ενηµέρωση
των συµµετεχόντων.
Στο 2ο µέρος της γιορτής
(ΜΑΙΝ EVENT) το πενθήµερο,
24 – 28 Μαΐου, έγινε παρουσίαση
και προβολή των Οργανώσεων
Πολιτικής Προστασίας (δράσεις,
δυνατότητες και δεξιότητες, εξοπλισµού και µέσων) και παράλλη-

λα έλαβαν χώρα µια σειρά από
παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις επ’ ωφελεία των επισκεπτών,
οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να
ενηµερωθούν και να αποκτήσουν
προσωπική αντίληψη και βασικές
γνώσεις γύρω από τα ζητήµατα
της Πολιτικής Προστασίας. Η
ανωτέρω προβολή έγινε µε τον
τρόπο που επέλεξε ο κάθε συµµετέχων (φορείς και εθελοντικές
οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας) αξιοποιώντας µια ποικιλία
εκπαιδευτικών µεθόδων και
τεχνικών όπως: διάθεση έντυπου
υλικού, ολιγόλεπτες διαλέξεις –
εισηγήσεις – παρουσιάσεις (π.χ.
εξοπλισµού και µηχανηµάτων
εθελοντικής οργάνωσης, επίδειξη
δυνατοτήτων και δεξιοτήτων,
οδηγίες αυτοπροστασίας), επιδείξεις, ασκήσεις, βιωµατικά εργαστήρια κ.λπ. Επίσης, το κοινό είχε
τη δυνατότητα να παρακολουθή-
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σει από κοντά σχολεία εκπαίδευσης των µελών των Εθελοντικών
Οργανώσεων, που έλαβαν χώρα
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης,
αποκτώντας µια πιο ολοκληρωµένη αντίληψη σχετικά µε το θεσµό
του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας. Η είσοδος για το κοινό ήταν
ελεύθερη καθ’ όλη τη διάρκεια
του 4ήµερου.
Την Τρίτη 19/6/2018 πραγµατοποιήθηκε η τελετή βράβευσης και
απονοµής Βεβαιώσεων Συµµετοχής και Πιστοποιήσεων για τις
δράσεις, στις οποίες έλαβε µέρος
η πλειονότητα των Μελών των
∆ιασωστικών Εθελοντικών Οµάδων στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ της 5ης
Γιορτής Προστασίας Πολιτών.
Την τελετή τίµησαν µε την
παρουσία τους ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής, ο
Υποστράτηγος Γλυµής ∆ηµήτριος ως Εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ, Αλκιβιάδη Στεφανή, ο
Υπαρχηγός ΓΕΝ Υποναύαρχος
Ιωάννης Παξιβανάκης ΠΝ, ο
Ταξίαρχος Παναγιώτης Αναστόπουλος, Μέλος ∆.Σ. Πολεµικού
Μουσείου, Υψηλόβαθµα Επιστηµονικά Στελέχη που ανήκουν
τόσο στη Σχολή ∆ιαχείρισης
Εκτάκτων Αναγκών (Graduate
School of Disaster Management)
του Κεντρικού Πανεπιστήµιου
Ασφάλειας (Central Police
University) όσο και στο Ερευνητικό Κέντρο SWAN (Research
Center for Soil & Water
Resources and Natural Disaster
Prevention του National Yunlin
University of Science and
Technology), το οποίο είναι το
µεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο
της Ταιβάν για φυσικές καταστροφές, ανήκει στο Εθνικό Πανεπι22

στήµιο YUNLIN και είναι από τα
σηµαντικότερα Ερευνητικά Κέντρα της Νότιο Ανατολικής Ασίας.
Οι Dr. Zong-Ping WU Associate
Professor, Graduate School of
Disaster Management, Central
Police University, Taiwan και Dr.
Chih-Long PAN Assistant
Professor, Research Center for
Soil & Water Resources and
Natural Disaster Prevention,
National Yunlin University of
Science and Technology, Taiwan
πρόσφεραν αναµνηστικά της
χώρας τους στον Υπουργό Ναυτιλίας και στους ∆ιοργανωτές κατά
την διάρκεια της εκδήλωσης, ο
Αντιπρόεδρος ΕΠΑΥΠΣ ∆ρ.
Μιχαήλ Χάλαρης - Αντιπύραρχος
ΠΣ, Συντονιστής Εκπαιδευτικής
∆ιαδικασίας ∆∆ΠΜΣ, ο κ. Πλούταρχος Κέρπελης Prof. Master /
Προϊστ/νος ∆/νσης Κοινωνικής
Αντισεισµικής Άµυνας - Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού
& Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), ο
Αντιδήµαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης κ. Βασίλειος Κρητικός,
ο Εκπρόσωπος του ∆ηµάρχου
Αµαρουσίου κ. Αλέκος Κόκκαλης Ο.Πυροφυλακής, ∆ηµοσιο-

γράφος, ο Εκπρόσωπος του
∆ηµάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης κ. ∆ηµήτριος Κακογιαννάκος, ο Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Περιστερίου κ. Θωµάς Ρουµπάκος, ο
Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας κ. Γεώργιος Τσιρογιώργης, ο
Επιπυραγός Π.Σ. Βασίλειος Βορριάς, ο Μετεωρολόγος Αναστάσιος Αρνιακός, ο Ευστάθιος
Ανθόπουλος Γρ. Πολ. Προστασίας Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κ.
Ευάγγελος Μπεξής, ∆ιευθύνων
Σύµβουλος ESTIA TV, το κανάλι
το οποίο µας κάλυψε αποκλειστικά σε όλη την διάρκεια της ∆ιοργάνωσης, η Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων ∆ηµοσιογράφων
κα. Σάγια Τσαουσίδου, ο Επικεφαλής τoυ Hellenic Media Group
κ. ∆ηµήτριος Κανναβός.
Η τελετή απονοµής έγινε µε την
συνεργασία του ∆ήµου Ελληνικού Αργυρούπολης ο οποίος υποστήριξε θερµότατα την εκδήλωση, µε την διάθεση του χώρου
στην ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄ ΚΑΠΗ,
Αργυρούπολης Αττικής.
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